
 
 

У К Р А Ї Н А  
ЗДОЛБУНІВСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ  ОСВІТИ 
 

Н А К А З 
 

18  грудня  2013 року            м. Здолбунів                         № 315 
 
 
Про вивчення стану навчання 
та рівня навчальних досягнень 
учнів з фізичної культури 
 
 
 На виконання плану роботи відділу освіти Здолбунівської районної 
державної адміністрації та з метою вивчення стану навчання та рівня 
навчальних досягнень учнів з фізичної культури в загальноосвітніх навчальних 
закладах району, 
наказую : 
1. Вивчити стан навчання та рівень навчальних досягнень учнів з фізичної 
культури в загальноосвітніх навчальних закладах протягом січня-травня 2014 
року. 
2. Затвердити комісію в складі: 
   -  Рудько І.М., головний спеціаліст відділу освіти райдержадміністрації 
   -  Данилюк А.І., методист районного методичного кабінету (за згодою) 
   - Ужеліна Н.В. , голова районного методичного об’єднання учителів  фізичної 
культури (за згодою)                               
3. Затвердити план вивчення стану навчання та рівня навчальних досягнень 
учнів з фізичної культури в загальноосвітніх навчальних закладах згідно з 
додатками 1, 2, що додаються. 
4. Членам комісії здати матеріали вивчення стану навчання та рівня навчальних 
досягнень учнів з фізичної культури  голові комісії до 25 травня 2014 року. 
5. Голові комісії узагальнити матеріали вивчення стану навчання та рівня 
навчальних досягнень учнів з фізичної культури до 6 червня  2014 року. 
6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 
 
 
 

Начальник  відділу                                                                  В.Бондарчук 
 
 

           
 
 



 
                                                                                                                                                                                             
                                                                                                      Затверджено 
                                                                                          наказ відділу освіти 
          18.12.2013  № 315 

 
 

 
План 

вивчення стану навчання та рівня навчальних досягнень учнів з 
з фізичної культури в загальноосвітніх навчальних закладах 

 
1. Аналіз кадрів. 
2. Забезпечення програмами . 
3. Аналіз матеріально-технічної бази. 
4. Участь педагогічних працівників у роботі структурних методичних 
підрозділів. 
5. Аналіз відвіданих навчальних занять. 
6. Аналіз контрольних робіт (порівняльний). 
7. Система роботи з обдарованими дітьми. 
8. Зустрічний контроль – атестаційний лист і наказ про вивчення стану 
предмету. 
9. Позакласна робота. 
10. Аналіз ведення шкільної документації. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                    Затверджено 
                                                                                   наказ відділу освіти 
    18.12.2013  № 315 

 
                                                                  Графік 
                                         вивчення стану навчання з фізкультури 
 
                             Заклад                      Термін вивчення 
Здолбунівська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 21.01 – 24.01.2014 
Здолбунівська гімназія  28.01-31.01.2014 
Здолбунівська ЗОШ І-ІІІ ст. №3 04.02-08.02.2014 
Здолбунівська ЗОШ І-ІІІ ст. №4 11.02-14.02.2014 
Здолбунівська ЗОШ І-ІІІ ст. №5 18.02-21.02.2014 
Здолбунівська ЗОШ І-ІІІ ст. №6 25.02-28.02.2014 
Ступнівський НВК 04.03-05.03.2014 
Мізоцький НВК 11.03-12.03.2014 
Будеразька ЗОШ І-ІІІ ст.  18.03-19.03.2014 
Бущанська ЗОШ І-ІІІ ст. 20.03-21.03.2014 
Білашівський НВК 08.04-09.04.2014 
Гільчанська ЗОШ І-ІІІ ст. 15.04-16.04.2014 
Глинська ЗОШ І-ІІІ ст. 22.04-23.04.2014 
Здовбицька ЗОШ І-ІІІ ст. 29.04-30.04.2014 
Дерманський НВК 06.05-07.05.2014 
Уїздецька ЗОШ І-ІІІ ст. 14.05-15.05.2014 
 


